
Aktiv svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol (ASSZSpOŠ): Svet staršev osnovne šole 

Bovec (SSOŠB), Svet staršev osnovne šole Cerkno (SSOŠC), Svet staršev osnovne šole Čepovan 

(SSOŠČ), Svet staršev osnovne šole Dušana Muniha, Most na Soči (SSOŠDM), Svet staršev 

osnovne šole Franceta Bevka, Tolmin (SSOŠFB), Svet staršev osnovne šole Simona Gregorčiča, 

Kobarid (SSOŠSG), Svet staršev osnovne šole Simona Kosa, Podbrdo (SSOŠSK) in z 29.5.2014 Svet 

staršev osnovne šole Spodnja Idrija (SSOŠSI) 

 

ZAPISNIK 1. SEJE AKTIVA SVETOV STARŠEV ZGORNJE SEVERNOPRIMORSKIH 

OSNOVNIH ŠOL V ŠOLSKEM LETU 2013/14 

 

z dne 28.11.2013 ob 18.00 v učilnici OŠ Čepovan 

 

 

 

PRISOTNI: 

1. Miroslav Šuligoj Bremec OŠ Čepovan 

2. Sonja Pavšič   OŠ Kanal 

3. Vinko Trojer   OŠ Podbrdo 

4. Alojz Štraus   OŠ Cerkno 

5. Robert Zorjan  OŠ Cerkno 

6. Tjaša Pavlovič  OŠ Tolmin 

7. Tina Fratina Žagar  OŠ Bovec 

8. Tomaž Kragelj  OŠ Most na Soči 

9. Vlado Trost   OŠ Most na Soči 

 

VABLJENA: 

Jelka Hladnik   OŠ Spodnja Idrija 

 

OPRAVIČENO ODSOTNA: 

Damjana Uršič    OŠ Kobarid 

Sejo je vodil začasni predsednik, g. Vlado Trost. 

 

DNEVNI RED: 

1. Predstavitev Osnovne šole Čepovan 

2. Potrditev zapisnika ustanovitvene seje 

3. Volitve izvršnega organa Aktiva svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol (v 

nadaljnjem besedilu: Aktiv): predsednik, dva podpredsednika in zapisnikar 

4. Predstavitev skupnih cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv Aktiva za šolsko leto 2013/14  

5. Vstop v Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) 

6. Poročilo s sestanka ZASSS z dne 4.11.2013 na temo postopek izbire kandidatov za ravnatelja 

7. Razno  

 



Ad. 1: 

Ravnateljica OŠ Čepovan gospa Helena Hvala je vse prisotne lepo pozdravila in članom Aktiva 

predstavila šolske prostore ter obrazložila, kako poteka kombinirani pouk na njihovi šoli. Zaradi 

majhnega števila učencev se pojavlja strah, da se bodo tamkajšnja šolska vrata zaprla. Mestna občina 

Nova Gorica devetletko v Čepovanu sicer podpira, vendar pa nima sistemske rešitve, da bi bil njen 

obstoj v prihodnosti zagotovljen. 

Člani Aktiva se zavedajo kulturno vzgojno izobraževalne funkcije osnovnih šol za lokalno okolje. 

Sklep 1: Člani Aktiva so soglasno sprejeli odgovornost, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči za 

ohranjanje majhnih osnovnih šol in podružnic. 

 

Ad. 2 

V nadaljevanju je predsednik ustanovitvene seje Aktiva, g. Vlado Trost, vse prisotne lepo pozdravil. 

Ugotovil je, da je sklepčnost zagotovljena, saj je bila prisotna večina članov Aktiva. 

Sklep 2: Člani Aktiva so z dvigom rok soglasno sprejeli predlagan dnevni red. 

Na zapisnik z ustanovne seje Aktiva ni bilo pripomb. 

Sklep 3: Člani Aktiva so z dvigom rok soglasno potrdili zapisnik ustanovitvene seje z dne 29. 5. 2013. 

 

Ad. 3: 

Člani Aktiva so izvolili predsednika, dva podpredsednika in zapisničarko. 

Sklep 4: Soglasno je bil za predsednika Aktiva izvoljen g. Vlado Trost (OŠ Most na Soči), za 

podpredsednika g. Alojz Štravs (OŠ Cerkno) in g. Tomaž Kragelj (OŠ Most na Soči). Za zapisničarko je 

bila izvoljena ga. Tjaša Pavlovič (OŠ Tolmin). 

 

Ad. 4: 

Svet staršev opravlja naloge v skladu s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, med drugim daje 

soglasje k predlogu ravnatelja o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 

posamezni razred. 

Svet staršev (to je večina članov sveta staršev) osnovne šole pa ima seveda tudi pravico in dolžnost, 

pa tudi odgovornost, da ne poda soglasja k predlaganim skupnim cenam DZ. Morebitni razlogi, ki bi 

lahko vplivali na podajanje soglasja so: veliko odstopanje skupnih cen DZ od skupnih povprečnih cen 

DZ , nič ali delno izpolnjeni DZ ter drugi.  



G. Vlado Trost je predlagal, da se pregleda v kolikšnem obsegu so izpolnjeni delovni zvezki po 

posameznih razredih osnovne šole. Povedal je, da so na OŠ Dušana Muniha na zadnji seji sveta 

staršev v šolskem letu 2012/13 predstavniki razredov poročali o izpolnjenosti DZ po razredih. 

Ugotovitev je bila, da so delovni zvezki veliko v uporabi in so skoraj v celoti izpolnjeni. 

Predstavnica OŠ Kanal je povedala, da na njihovi šoli učitelji včasih zahtevajo še naknadno učno 

gradivo.  

Predstavniki šol so izpostavili še razliko v ceni učnega gradiva na matični in podružnični šoli, ki je 

lahko tudi občutno višja. 

Predsednik Aktiva g. Vlado Trost je predstavil skupne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv (v 

nadaljevanju skupne cene DZ) osnovnih šol našega Aktiva v šolskem letu 2013/14. Za primerjavo je 

predstavil tud skupne cene DZ za leto 2012/13, ki jih je zbrala Zveza Aktivov svetov staršev Slovenije 

(v nadaljevanju ZASSS na 82 osnovnih šolah članicah ZASSS). Za leto 2013/14 ZASSS še nima 

podatkov. Maksimalna skupna cena DZ po podatkih ZASSS za leto 2012/13 je bila 1.169,16 EUR (naš 

Aktiv: 602,85 EUR), minimalna pa 429,73 EUR (naš Aktiv: 478,31 EUR). Skupne povprečne cene DZ po 

podatkih ZASSS je bila 703,61, naša pa 525,65. Zapisniku je priložena Tabela skupnih cen delovnih 

zvezkov Aktiva. 

Sklep 5: Podatke o skupnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv bo Aktiv posredoval ZASSS.  

 

Ad. 5: 

Sklep 6: Člani Aktiva so soglasno potrdili vstop Aktiva v Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije 

(ZASSS). Za zastopnika Aktiva v ZASSS je bil soglasno izvoljen g. Robert Zorjan (OŠ Cerkno), za 

njegovega namestnika pa g. Vinko Trojer (OŠ Podbrdo). 

Sklep 7: Predsednik Aktiva g. Vlado Trost bo uredil članstvo Aktiva v ZASSS. 

 

Ad. 6: 

Predsednik Aktiva, g. Vlado Trost je predstavil poročilo s sestanka ZASSS z dne 4.11.2013 na temo 

postopek izbire kandidatov za ravnatelja.  

 

Ad. 7: 

Člani Aktiva so se strinjali, da se lahko drugim članom posreduje njihove naslove elektronske pošte. 

Sklep 8: G. Tomaž Kragelj bo pripravil google skupino, v katero bodo vključeni vsi predsedniki, 

predstavniki in namestnik predstavnikov svetov staršev v Aktivu. 

G. Vlado Trost je povedal, da so seje Aktiva in ZASSS javni in niso namenjeni zgolj predstavnikom 

svetov staršev oziroma predstavnikom Aktivov svetov staršev. 

 

Seja Aktiva je bila zaključena ob 21.00. 

 



 

Zapisničarka:        Predsednik aktiva: 

Tjaša Pavlovič        Vlado Trost 

 

 

Priloga: 

- Tabela skupnih cen delovnih zvezkov Aktiva svetov staršev zgornje severnoprimorskih 

osnovnih šol  


